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Bilag 1a  
 

Vi skal på mødet foretage førstebehandling af statutgruppens endelige udkast til statut.  

Statutgruppen indstiller følgende behandlingsprocedure: 
Før mødet: 

6. februar 2012 kl. 12.00 – deadline for ændringsforslag til statutten. De fremsendes til 

thea@sr.au.dk – og sendes herfra ud til Fællesrådet. 

Når der indsendes ændringsforslag skal det fremgå tydeligt hvem der er forslagsstiller og 

hvilken motivation der er bag ændringsforslaget. 

8. februar 2012 kl. 12.00 – deadline for ændringsforslag til ændringsforslag. De fremsendes 

til thea@sr.au.dk – og sendes herfra ud til Fællesrådet. 

Når der indsendes ændringsforslag skal det fremgå tydeligt hvem der er forslagsstiller og 

hvilken motivation der er bag ændringsforslaget. 

OBS: Bemærk det er ikke muligt at stille ændringsforslag til andenbehandlingen af statutten. 

9. februar 2012- Førstebehandling:  

Der tages først en overordnet debat om den samlede statut. Herefter om konkrete 

formuleringer og ændringsforslag hertil.  

Der stemmes sideordnet mellem ændringsforslag og oprindelig tekst. 

Tilslut stemmes om den samlede statut, der kun kan godkendes med et kvalificeret flertal, jf. § 

116 i nuværende statut. 

Det er på mødet ikke muligt at stille ændringsforslag eller ændringsforslag til ændringsforslag 

på mødet.  

13. marts 2012 – Andenbehandling:  

Der tages først en overordnet debat om den samlede statut. 

Tilslut stemmes om den samlede statut, der kun kan godkendes med et kvalificeret flertal, jf. § 

116 i nuværende statut. 

mailto:thea@sr.au.dk
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Studenterrådets statut  

Endeligt udkast til 1. behandling på ordinært Fællesrådsmøde d. 9.02.012 

Kapitel 1 
Studenterrådets navn, hjemsted og stiftelse 

§ 1  
Organisationens navn er Studenterrådet ved Aarhus Universitet, i forkortet form SR/AU eller 
Studenterrådet, og organisationen er hjemhørende på Aarhus Universitet. 

Stk.2  
Organisationen har værneting i Aarhus. 

Stk.3  
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er stiftet 11. februar 1932. 

Kapitel 2 
Studenterrådets formål  

§ 2 
Studenterrådet skal virke til gavn for de ved universitetet immatrikulerede studerende, og varetager de 
studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. Studenterrådet skal yderligere udbrede den 
studenterpolitiske debat på Aarhus Universitet. 

Kapitel 3 
Studenterrådets grundlag 

§ 3 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en interesseorganisation, som arbejder uafhængigt af 
partipolitiske og ideologiske interesser. 

Stk.2 
Studenterrådet organiseres efter princippet om faglig repræsentation. Princippet indebærer at 
Studenterrådet gennem sit studenterpolitiske arbejde, sit valgsystem, repræsentationsmåder og spredte 
beslutningskompetencer sikrer demokratisk og legitim repræsentation af samtlige studerende ved Aarhus 
Universitet. 

§ 4 
Studenterrådets virke udføres af studerende ved Aarhus Universitet. 

Stk. 2 
Alle studerende ved Aarhus Universitet har taleret til møder i Studenterrådets statutsikrede organer og kan 
frit opstille efter gældende valgprocedurer jf. appendiks B og C.  

Stk. 3 
Alle mødedatoer i statutsikrende organer skal offentliggøres. 

Stk. 4 
Ved personsager og andre særligt følsomme sager kan møder lukkes mens, sagerne behandles. 
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Stk. 5 
Den Kritiske Revision holder dog som udgangspunkt lukkede møder, der ikke offentliggøres. 

Kapitel 4 
Studenterrådets organisation 

§ 5 
Studenterrådet har følgende statutsikrede organer: 
·    Fagrådene 
·    Fællesrådet 
·    Dirigentinstitutionen 
·    Studenterrådets Forretningsudvalg  
·    Politisk(e) udvalg  
·    Valgkommissionen 
·    Den Kritiske Revision 

Stk. 2 
Nærværende statut fastlægger de nærmere afgrænsninger for organernes virke. 

Stk. 3 
Sager og anliggender, som ikke er fastlagt i nærværende statut, tilkommer alene Fællesrådet. 

§ 7 
Fællesrådet kan med et kvalificeret flertal, jf. appendiks C, vælge at optage andre studenterpolitiske 
organisationer som en integreret del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

Stk.2 
Forudsætningen for den nævnte tilslutning i stk. 1 er, at der forelægger en optagelsesbegæring fra den 
pågældende organisations kompetente organ, samt at der udarbejdes en optagelsesaftale gældende 
mellem Studenterrådet og den begærende organisation, som ligger indenfor rammerne af Studenterrådets 
statut. 

Stk. 3 
De forhandlinger, som måtte finde sted i henhold til stk. 2, føres under ansvar for Fællesrådet af 
Studenterrådets formand samt de af Fællesrådet valgte personer. Fællesrådet fastsætter de nærmere 
retningslinjer herfor. 

§ 8 
Efter en strukturændring af universitet skal en revision af valgområderne og valgkredse finde sted, så de 
følger princippet om faglig repræsentation. 

Kapitel 5 
Fagråd 

§ 9 
Fagrådene er Studenterrådets organer, der varetager alle de sagsområder, som knytter sig til 
studenterpolitik på fag-, institut- og fakultetsniveau. 

Stk.2 
Fagrådene er politisk og økonomisk uafhængige af Fællesrådet og kan ikke pålægges pligter af Fællesrådet. 
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§ 10 
Fagrådene består af et nærmere antal repræsentanter for de studerende ved et af universitetet oprettet 
fagområde, eller ved at samtlige studerende ved fagområdet kan deltage i fagrådets virke. Uanset 
deltagelsesformen skal der sikres en lige og fri adgang til at deltage i fagrådets virke. 

§ 11 
Nye fagråd kan tilknyttes Fællesrådet i forbindelse med det konstituerende Fællesrådsmøde.  

Stk. 2 
Ansøgning om optagelse skal indsendes til dirigentinstitutionen senest 1. februar for optagelse i 
Fællesrådet på det næstkommende konstituerende møde.  

Stk. 3 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at korrigere mandatfordelingen for Fællesrådet ved optag af nye 
fagråd. 

Stk. 4  
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at sende sit forslag til korrektion af mandatfordeling i høring hos 
Studenterrådets Forretningsudvalg, Fagråd og Fællesråd. 
 
Fagrådenes struktur 
 
§ 12 
Fagrådene fastsætter selv deres statutter og struktur. For at fagrådene kan deltage i andre af 
Studenterrådets organers arbejde med demokratisk indflydelse, herunder stemmeret, skal de tilslutte sig 
Studenterrådets formål og anerkende nærværende statut. 

Stk.2 
Fagrådene indsender, når der har fundet ændringer sted, et eksemplar af deres statutter til 
Dirigentinstitutionen, som påser, at de er i overensstemmelse med Studenterrådets statut. 

Kapitel 6 
Fællesrådet 

§ 13 
Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ, og under Fællesrådet er henlagt de sager, som vedrører 
Studenterrådets virke på universitetsniveau, Studenterrådets overordnede politiske, økonomiske og 
organisatoriske forhold samt øvrige forhold, der ikke er underlagt fagrådene. 

Stk.2 
Fællesrådet fastsætter retningslinjer for Studenterrådets Forretningsudvalg, og kan udlægge sagsområder 
til de politiske udvalg samt øvrige udvalg, arbejdsgrupper mv. Disse retningslinjer fastlægges i 
Studenterrådets arbejdsplan. Fællesrådet fører tilsyn med al delegeret sagsbehandling. 

§ 14 
Fællesrådet udgøres af repræsentanter fra samtlige valgkredse i henhold til nærværende statut, og 
Fællesrådets sammensætning og valgregler baseres på to principper: 

·    Princippet om mindretalsbeskyttelse 
·    Princippet om proportional repræsentation for de studerende ved fagområderne 
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Stk. 2 
Bestemmelser om valgområder, valgkredse og mandatfordelingen i Fællesrådet er beskrevet i appendiks A. 

Stk. 3 
Valget til Fællesrådet er beskrevet i appendiks B. 

Stk. 4 
Andre valg i Studenterrådet er beskrevet i appendiks C. 

Stk. 5 
De forskellige former for flertal i Studenterrådet er beskrevet i appendiks D. 

§ 15 
Fællesrådets ordinære møder afholdes løbende over året ud fra en af Fællesrådet vedtaget mødekalender. 
Det afholdes mindst 2 møder per semester. 

Stk.2 
Møderne indkaldes skriftligt af Chefdirigenten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en 
dagsorden for mødet, samt relevante bilag. Indkaldelsen offentliggøres og sendes til samtlige medlemmer 
af Studenterrådets organer. Samtidig hermed bekendtgøres dagsordenen for de studerende. 

Stk.3 
Dirigentinstitutionen er ansvarlig for at indhente bilag fra relevante parter. 

§ 16 
Ekstraordinære Fællesrådsmøder kan indkaldes med to dages varsel af Studenterrådets formand og 
næstformand i forening, Studenterrådets Forretningsudvalg med 2/3 flertal, Dirigentinstitutionen i 
enstemmighed, Den Kritiske Revision i enstemmighed, eller hvis mindst 2/5 af mandaterne i Fællesrådet 
kræver det.  

Stk.2 
Med indkaldelsen følger en motiveret dagsorden, samt de forslag, man ønsker behandlet på mødet. 

Stk. 3 
Kun sager beskrevet i den oprindelige motivation kan behandles på et ekstraordinært møde. 

§ 17 
I meget hastende sager kan Studenterrådets Forretningsudvalg disponere på vegne af Fællesrådet, såfremt 
det ikke er muligt at indkalde Fællesrådet.  

Stk. 2  
Denne beføjelse kan kun anvendes i sager, der ikke kræver kvalificeret flertal. 

Stk. 3 
Beslutningen skal præsenteres for Fællesrådet til godkendelse på næste ordinære møde.  

§ 18 
Studenterrådets Chefdirigent åbner og leder Fællesrådets møder og ved Chefdirigentens midlertidige 
forfald, er det en dirigent i prioriteret rækkefølge.  
 
Stk.2 
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Studenterrådets Generalsekretær tager referat af Fællesrådets møder, og ved Generalsekretærens forfald 
vælger Fællesrådet under punktet, formalia, en stedfortrædende referent. 

Stk.3 
Dagsordenen bør mindst indeholde punkterne: 

1. Formalia 
a. Navnerunde og mandatfordeling,  
b. Konstatering af quorum jf. § 19 stk. 1 
c. Konstatering af mødets lovlighed 
d. Ændringer i Fællesrådets sammensætning jf. § 19 stk. 2 og appendiks A 
e. Dispensation i forhold til mandatfordeling jf. § 19 stk. 3 
f. Godkendelse af dagsorden 
g. Godkendelse af referat 

2. Meddelelser fra Studenterrådets organer 
3. Meddelelser fra eksterne udvalg mv. 
4. Sager til behandling 
5. Sager til orientering 
6. Eventuelt 

Stk.4 
Ved mødets start, under punktet, godkendelse af dagsorden, kan der optages nye punkter til behandling, 
hvis mindst 2/3 dele af mandaterne giver samtykke hertil. 

§ 19 
Fællesrådet er i quorum, når mindst halvdelen af Fællesrådets mandatbærere er til stede ved mødestart og 
mindst tre valgområder er repræsenterede. 

Stk. 2 

Ændringer i mandatfordeling jf. appendiks A eller ændringer af mandatbærere jf. appendiks B skal 

meddeles af Dirigentinstitutionen ved mødets start. 

Stk. 3 

En mandatbærer kan bære ét mandat, men Fællesrådet kan i særlige tilfælde give samtykke til, med 

almindeligt flertal, at en mandatbærer kan bære to mandater. 

§ 20 
Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2 
Ændringer i forretningsordenen vedtages med kvalificeret flertal jf. appendiks D. 

Det konstituerende fællesrådsmøde 
 
§ 21 
Det konstituerende fællesrådsmøde indkaldes af den afgående Dirigentinstitution primo til medio april med 
dagsorden mindst indeholdende følgende punkter: 

1. Optagelse af nye fagråd og gennemgang af den nye mandatfordeling 
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2. Valg af Dirigentinstitutionen 
3.  Formalia 

a) Konstatering af quorum 
b) Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden 

4. Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport   
5. Det afgående Forretningsudvalg aflægger beretning 
6. Den Kritiske Revision aflægger beretning 
7. Godkendelse af årsrapport og beretning 
8. Vedtagelse af arbejdsplan for Studenterrådet 
9. Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg  
10. Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision 
11. Indkomne forslag 
12. Valg af nyt Studenterrådets Forretningsudvalg  
13. Valg af medlemmer til Valgkommissionen 
14. Valg af kritiske revisorer for det kommende regnskabsår 
15. Valg af medlemmer til politisk(e) udvalg 

Stk.2  
Formanden åbner og leder det konstituerende møde indtil, Dirigentinstitutionen er blevet valgt.  

Stk.3 
Studenterrådets Generalsekretær tager referat og giver efter mødet Aarhus Universitetet besked om 
sammensætningen af Studenterrådets organer. 

Kapitel 7 
Dirigentinstitutionen 

§ 22 
Fællesrådet vælger Dirigentinstitutionen på det konstituerende møde jf. appendiks C. Studenterrådets 
Chefdirigent, samt en Første- og en Andendirigent udgør i kollegium Dirigentinstitutionen.  

Stk. 2 
Medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg kan ikke være medlemmer af Dirigentinstitutionen. 

Stk. 3 
Dirigentinstitutionens medlemmer kan ikke bære mandat i fællesrådet. 

Stk. 4 
Såfremt, Fællesrådet udtaler mistillid til Chefdirigenten, skal der foretages nyvalg til den samlede 
Dirigentinstitution. Udtales der mistillid til et menigt medlem af Dirigentinstitutionen, genbesættes posten 
på næstkommende Fællesrådsmøde.  

§ 23 
Dirigentinstitutionen har som hovedopgave at: 

·    Lede møderne i Fællesrådet 
·    Fortolke bestemmelserne i nærværende statut 
·    Sikre demokratisk praksis i hele Studenterrådets organisation og værne om statuttens ånd 

Stk. 2 
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Dirigentinstitutionen fortolker statutten i hemmelighed og afgør uenigheder med almindeligt flertal. Ved 
stemmelighed er Chefdirigentens stemme udslagsgivende. 

Stk. 3 
Dirigentinstitutionen er alene bundet af nærværende statut og egen overbevisning og må ikke modtage 
nogen former for instruks, befaling, pålæg eller lignende fra andre. 

Stk. 4 
Dirigentinstitutionen kan under udøvelse af dens funktion ikke nægtes adgang til møder i Studenterrådets 
organer, jf. § 5. 

§24 
Chefdirigenten indkalder maksimum to uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i 
Dirigentinstitutionen. 

Stk. 2 
Den valgte Dirigentinstitution fastsætter nærmere principperne for dens virke, som forelægges Fællesrådet 
ved skriftlig orientering eller mundtligt på et fællesrådsmøde. 

Stk.3 
Når et medlem af Dirigentinstitutionen fungerer som dirigent indebærer det føring af talerliste, 
fortolkningsspørgsmål af nærværende statut og de af Fællesrådet trufne beslutninger, afklaring af 
afstemningsprocedure jf. appendiks C og D, samt de opgaver, man normalt i uskreven ret tildeler dirigenter 
ved generalforsamlinger og lignende.  

§ 25 
Andre organer har pligt til at forelægge Dirigentinstitutionen fortolkningsspørgsmål af nærværende statut, 
som herefter er enekompetent til at træffe en endelig afgørelse om fortolkningen heraf. 

Kapitel 8  
Studenterrådets Forretningsudvalg 

§ 26 
Studenterrådets Forretningsudvalg består af en formand, en næstformand og op til 5 menige medlemmer, 
alle valgt af Fællesrådet.  

Stk. 2 
I særlige situationer kan en samlet Dirigentinstitution og et samlet Forretningsudvalg indstille til 
Fællesrådet, at der vælges op til 7 menige medlemmer af Forretningsudvalg. Dette kan kun ske for 1-årige 
perioder. 

Stk. 3 
Ændringer i Studenterrådets Forretningsudvalgs sammensætning kan kun ske efter godkendelse fra 
Fællesrådet. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver i resten af 
valgperioden. På det efterfølgende Fællesrådsmøde vælges ny næstformand.  

Stk. 4 
Såfremt Fællesrådet udtaler mistillid til formand eller næstformand skal der foretages nyvalg til det 
samlede Studenterrådets Forretningsudvalg. Udtales der mistillid til et menigt medlem af Studenterrådets 
Forretningsudvalg, genbesættes posten på næstkommende Fællesrådsmøde.  
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Stk. 5 
Alle medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg kompenseres med et månedligt honorar. Honoraret 
fastsættes årligt af Fællesrådet på det konstituerende møde. 

§ 27 
Studenterrådets Forretningsudvalg står for Studenterrådets ledelse, fremdrift og kontinuitet, under ansvar 
over for Fællesrådet. Studenterrådets Forretningsudvalg kan uddelegere opgaver til Studenterrådets 
sekretariat, udvalg eller ad hoc arbejdsgrupper. 

Stk.2 
Studenterrådets Forretningsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden og sin fordeling af tildelte 
sagsområder og giver Fællesrådet besked herom enten skriftligt eller mundtlig på et fællesrådsmøde. 

Stk. 3 
Studenterrådets Forretningsudvalg har ansvar for udarbejdelse af Studenterrådets arbejdsplan som 
vedtages på det konstituerende fællesrådsmøde jf. § 21. 

Stk. 4 
Et medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg har det overordnede ansvar for sine sagsområder og 
træder automatisk ind i det udvalg, hvorunder Fællesrådet har placeret sagsområdet, såfremt et sådant er 
oprettet. Medlemmet optræder her i en koordinerende sekretærrolle.    

§ 28 
Studenterrådets Forretningsudvalg holder regelmæssigt møder med beslutningskompetence.   

Stk. 2 
Studenterrådets Forretningsudvalg kan lukke enkelte eller flere punkter. Dog kan medlemmer af 
Dirigentinstitutionen, Valgkommissionen og Den Kritiske Revision ikke nægtes adgang under udøvelse af 
deres funktioner.  

§ 29 
Studenterrådets Forretningsudvalg leder, ansætter og afskediger Studenterrådets Sekretariat. 

Stk. 2 
Studenterrådets Forretningsudvalg uddelegerer det daglige ledelsesmæssige ansvar for Studenterrådets 
personale, administration og økonomi til en Generalsekretær. 

Stk. 3  
Generalsekretæren deltager som hovedregel i Studenterrådets Forretningsudvalgs møder jf. dettes 
forretningsorden, mens andre ansatte kan gøre det efter behov.  

Kapitel 9 
Studenterrådets politiske udvalg 

§ 30 
Studenterrådet har inddelt sine politiske sagsområder i følgende overordnede punkter: 

 Uddannelsespolitik, herunder lokal og national politik 

 Levevilkårspolitik, herunder lokal og national politik 

 Danske Studerendes Fællesråds politikkonferencer og Landsforum 
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 Aarhus Universitets bestyrelse 

 Rektorale udvalg og udvalg på universitetsniveau (B) 

 Studienævn og Akademiske Råd (B) 

 Fagråd og opkvalificering (B) 

Stk. 2 
Fællesrådet bestemmer efter indstilling fra kommissorieudvalget på sit konstituerende møde, hvilke udvalg 
der skal oprettes, hvor der dog minimum skal oprettes et.   

Stk. 3 
Såfremt et kommissorium ikke godkendes af Fællesrådet, fortsætter kommissorieudvalget sit arbejde, og 
der indkaldes af Dirigentinstitutionen til ekstraordinært fællesrådsmøde jf. § 16 indenfor 2 uger, hvor et nyt 
kommissorium behandles.  

Stk. 4 
Alle sagsområder skal placeres i udvalg. For B-sagsområder kan ansvaret dog placeres i Studenterrådets 
Forretningsudvalg. 

Stk. 5 
For alle oprettede udvalg vedtages kommissorier, der efter indstilling fra kommissorieudvalget bestemmer 
udvalgenes specifikke sagsområde, og hvordan arbejdet forventes forvaltet. 

Stk. 6 
Studenterrådets Forretningsudvalg udpeger mindst én sekretær til hvert udvalg.  

Kommissorieudvalg 

§ 31 
Kommissorieudvalget nedsættes af Fællesrådet på første møde efter et årsskifte. Udvalget skal 
sammensættes af mindst et medlem fra hvert af det igangværende rådsårs udvalg, samt yderligere et antal 
medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige valgområder. Udvalgets formand er 
Studenterrådets formand eller næstformand efter indstilling fra Studenterrådets Forretningsudvalg.  

§ 32 
Kommissorieudvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag til kommissorier for det næster rådsårs ønskede 
udvalg, samt at sikre kontinuitet i de politiske udvalg, Kommissorieudvalget nedsætter. 

Stk. 2 
Kommissorier skal minimum indeholde sagsområde, beføjelser, arbejdets omfang, samt krav til 
sammensætning. 

Udvalgenes daglige arbejde 

§ 33 
Udvalgene har kompetencer som fastsat i kommissorierne. Herudover fastsætter udvalgene selv deres 
forretningsorden. 

§ 34 
Udvalgene indkaldes af sekretæren fra Studenterrådets Forretningsudvalg senest 3 uger efter det 
konstituerende fællesrådsmøde til konstituerende udvalgsmøde. 
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§ 35 
Alle større politiske beslutninger skal forelægges Fællesrådet. 

Kapitel 10  
Valgkommissionen 

§ 36 
Valgkommissionen består af et medlem udpeget af Studenterrådets Forretningsudvalg i blandt 
Studenterrådets Forretningsudvalgs medlemmer, et medlem udpeget af Dirigentinstitutionen i blandt 
Dirigentinstitutionens medlemmer og fire medlemmer valgt af Fællesrådet fra mindst 3 forskellige 
valgområder. 

Stk. 2  
Det indstillede medlem fra Dirigentinstitutionen er Valgkommissionens formand. Formanden indkalder 
maksimum 4 uger efter det konstituerende fællesrådsmøde til første møde i Valgkommissionen. 

Stk. 3 
Valgkommissionen fastsætter selv sin forretningsorden og sin fordeling af tildelte sagsområder og giver 
Fællesrådet besked herom enten skriftligt eller mundtlig på et fællesrådsmøde. 

Stk. 4 
Medlemmer af Valgkommissionen kan ikke forblive medlem, såfremt vedkommende ønsker at optages som  
spidskandidat på Studenterrådets lister til valget til Aarhus Universitets bestyrelse. 

Stk. 5 
Intet medlem må modtage instrukser af nogen art fra andre organer eller personer. 

§ 37 
Valgkommissionen er under ansvar over for Fællesrådet overordnet ansvarlig for Studenterrådets 
deltagelse i valgene til de styrende organer på Aarhus Universitet. Herunder at sikre Studenterrådet det 
maksimale antal pladser i Aarhus Universitets bestyrelse, samt sikre de mest kvalificerede kandidaters 
mulighed for at opnå valg i Studenterrådets valgforbund.  

Stk. 2  
Valgkommissionen udsender i god tid hvert år bestemmelser for anmeldelse af kandidaturer, tidsfrister, 
navne på kandidatlister, kompetence til indgåelse af liste og valgforbund til Fællesrådet og fagråd.  

Stk. 3  
Valgkommissionens endelige forslag til liste- og valgforbund skal godkendes af Fællesrådet.  

Stk. 4  
Valgkommissionen kan uddelegere strategisk og praktisk arbejde med selve valgkampen til ad hoc 
arbejdsgrupper, der skal dog altid deltage mindst en fra valgkommissionen i arbejdsgrupperne. Alt arbejde 
koordineres med de siddende medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse, samt det ansvarlige medlem 
af Studenterrådets Forretningsudvalg og/eller det udvalg, der har arbejdet med Aarhus Universitets 
bestyrelse som sit sagsområde. 

Stk. 5 
Den afgående Valgkommission er ansvarlig for overlevering af alt relevant viden til den tiltrædende 
Valgkommission.  
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Kapitel 11 
Den Kritiske Revision 

§ 38 
Af og blandt Fællesrådet vælges et antal kritiske revisorer, dog minimum 2, til løbende at føre tilsyn med 
Studenterrådets økonomi samt udøve et kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner. Valget og 
de nærmere forhold for de kritiske revisorers virke fastlægges på det konstituerende fællesrådsmøde. 

Stk.2 
De kritiske revisorer skal indkaldes af Generalsekretæren til to årlige gennemsyn af Studenterrådets 
økonomi. Revisorerne kan derudover fordre sig alle oplysninger og aktstykker meddelt.  

Stk. 3 
Den Kritiske Revision skal aflægge en afsluttende rapport til Fællesrådet på det konstituerende møde. 

Stk. 4 
De kritiske revisorer kan ikke være medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg, Dirigentinstitutionen 
eller være ansat på Sekretariatet. 

Kapitel 12 
Studenterrådets økonomi 

§ 39 
Studenterrådets økonomiske anliggender opdeles mellem Fællesrådet og fagrådene. 

Stk.2 
Fagrådene varetager deres egne økonomiske anliggender. Fagråd fastsætter selv regler for deres 
økonomiske forvaltning og tegningsret. 

Stk.3 
Fællesrådet optager selv i budgettet for Studenterrådet hvilke anliggender, der hører under Fællesrådet. 
Fællesrådet tegner i disse sager Studenterrådet. 

Stk. 4 
Fællesrådets tegningsret kan med almindeligt flertal delegeres til Studenterrådets formand og 
næstformand i forening, hvorved de kan meddele Generalsekretær og andre funktionærer enkel eller 
kollektiv prokura, samt meddele midlertidige eller vedvarende fuldmagter i det omfang, det findes 
påkrævet. 

Stk. 5 
Fuldmagtsbestemmelserne i Stk. 4 finder ikke umiddelbart anvendelse på lånoptagelse eller økonomiske 
dispositioner af større karakter. Hertil kræves et særskilt samtykke til fuldmagt fra Fællesrådet, 
Studenterrådets formand og næstformand underskriver en sådan fuldmagt på vegne af Studenterrådet. 
Fuldmagten gælder alene for den pågældende disposition. 

Stk. 6 
Tilbagekaldelse af de(n) i stk. 4 og 5 nævnte fuldmagt(er) foretages af Chefdirigenten på vegne af 
Fællesrådet, subsidiært Studenterrådets formand. 

§ 40 
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Studenterrådet har status som juridisk person og tegnes i disse henseender af Fællesrådet. 

Stk.2 
Studenterrådet hæfter alene med sin formue. 

§ 41 
Studenterrådets regnskabsår for anliggender under Fællesrådet løber fra den 1.1. til 31.12. 

§ 42 
Generalsekretæren er ansvarlig for udarbejdelsen af budget for Studenterrådet. Budgettet skal udarbejdes i 
samråd med Studenterrådets Forretningsudvalg og vedtages af Fællesrådet på det konstituerende 
fællesrådsmøde. 

Stk. 2 
Budgettet er bindende for alle organer i Studenterrådet og alene Fællesrådet kan bevillige 
budgetafvigelser.  

Stk. 3 
Fællesrådet kan fastlægge en ramme indenfor hvilken Studenterrådets Forretningsudvalg kan foretage 
budgetafvigelser. En sådan disposition forelægges efterfølgende Fællesrådet til orientering på 
førstkommende møde. 

§ 43 
Generalsekretæren er ansvarlig for, at der aflægges årsrapport til Fællesrådet til godkendelse på det 
konstituerende fællesrådsmøde. 

Stk.2 
Den godkendte årsrapport underskrives på vegne af Studenterrådet af Studenterrådets afgående 
Chefdirigent, Studenterrådets afgående Formand, samt Generalsekretær, hvorved Fællesrådet påtager sig 
ansvaret for de økonomiske dispositioner. 

Stk.3 
En ekstern statsautoriseret revisor skal medvirke ved udarbejdelsen af årsrapporten. 

Kapitel 13 
Særlige bestemmelser 

§ 44 
I ganske særlige tilfælde, når Studenterrådets tarv skønnes at kræve det, kan Fællesrådet fravige 
nærværende statut. Hertil kræves kvalificeret flertal jf. appendiks D. 

Stk.2 
Beslutning om afvigelse er kun gældende for det pågældende møde eller den pågældende sag og finder 
ikke anvendelse på følgende bestemmelser: §§ 1-10, 12-14, 16-17, 19-29, 35, 37-51  

Stk.3 
Opstår der som følge af den trufne afvigelse uønskede politiske, organisatoriske eller økonomiske 
konsekvenser kan Studenterrådets Forretningsudvalg efter samråd med Dirigentinstitutionen annullere den 
pågældende afvigelse, såfremt der er 2/3 flertal i begge organer. Annullering skal omgående meddeles 
samtlige medlemmer af Fællesrådet. 
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Kapitel 14 
Opløsning og ophør 

§ 45 
Opløsning af Studenterrådet kan alene ske efter, at Fællesrådet på to hinanden følgende ordinære 
Fællesrådsmøder i to forskellige rådsår med kvalificeret flertal, jf. appendiks D, har truffet beslutning 
herom. 
 
Stk.2 
Herefter skal alle Studenterrådets aktiver overgå til Studenterfonden af 1963 eller en fond med samme 
formål, såfremt Studenterfonden af 1963 ikke længere eksisterer. 

Stk.3 
I tilfælde af opløsning skal alle Studenterrådets arkivalier overgå til Universitetshistorisk Arkiv. 

Kapitel 15 
Statutændringer 

§ 46 
Forandringer i og tillæg til nærværende statutter inklusiv appendiks skal for at have gyldighed vedtages på 
to fællesrådsmøder med ikke mindre end tre ugers mellemrum med anvendelse af kvalificeret flertal jf. 
appendiks D. 

Stk.2 
Til ændring af §§ 45 og 46 kræves enstemmighed jf. appendiks D. 
 
Stk.3 
Forslagets ordlyd skal forud for begge vedtagelser skriftligt meddeles medlemmerne samtidig med 
dagsordenens udsendelse og senest 14 dage før det pågældende møde. 

Stk.4 
Samtidigt med forslagets udsendelse til Fællesrådets medlemmer sendes det til samtlige fagråd med 
henblik på udtalelse. Fagrådenes udtalelser meddeles skriftligt til Dirigentinstitutionen, der er ansvarlig for, 
at Fællesrådets medlemmer gøres bekendt med fagrådenes indstilling. 

Stk.5 
Ændringer i Fællesrådets mandatfordeling i henhold til appendiks A sendes i høring af Dirigentinstitutionen 
forud for udskrivelsen af valg til Fællesrådet uden behandling i Fællesrådet. Mandatfordelingen kan 
herefter af dirigentinstitutionen indføres i appendiks A uden afstemning. 

§ 47 
Efter vedtagelsen af en ny statut udfærdiges fem originale eksemplarer, hvor af tre henlægges til 
Studenterrådets arkiv, et fremsendes til universitetet til orientering, samt et fremsendes til 
Universitetshistorisk Arkiv til opbevaring. 

Stk.2 
De fem originale eksemplarer underskrives af Studenterrådets Chefdirigent og af Studenterrådets formand 
som bekræftelse på deres rigtighed. 

Kapitel 16 
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Overgangsbestemmelser 

Overordnet 

§ 48 
Med vedtagelse af nærværende statut bortfalder alle beslutninger truffet før 10. marts 2009, undtaget 
herfra er beslutninger af økonomisk karakter, samt medlemskaber af andre organisationer. 

Stk. 2 
Det påhviler Fællesrådet senest 1. april 2013 at have optaget, behandlet og godkendt de i stk. 1 væsentlige, 
principielle, organisatoriske og politiske spørgsmål for at skabe kontinuitet i den gældende organisatoriske 
og politiske virksomhed. 

Fællesrådet 

§ 49 
Dirigentinstitutionen udskriver for perioden 2012-2013 valg til Fællesrådet jf. appendiks B senest den 10. 
februar 2012 baseret på mandatfordelingen bestemt jf. appendiks A. 

§ 50  
Første konstituerende møde afholdes den 13. marts 2012 

Studenterrådets politisk(e) udvalg 

§ 51 
Første kommissorier indstilles til godkendelse af Fællesrådet på det konstituerende møde den 13. marts 
2012 

Stk. 2 
De(t) første kommissorier udarbejdes under ledelse af Studenterrådets formandskab. 

Perioder 

§52 
’§ 21’ træder i kraft pr. 1. februar 2013 

Stk. 2 
Alle valgte på det konstituerende møde den 13. marts 2012 er valgt for perioden fra den 13. marts 2012 til 
det konstituerende møde i april 2013.  

Vedtagelse 
 
Vedtaget af Fællesrådet 13. marts 2012 efter organisatoriske omlægninger på Aarhus Universitet og i 
Studenterrådet.  

Første behandling fandt sted den 9. februar 2012. 
Anden behandling og vedtagelse fandt sted den 13. marts 2012. 

 

Underskrifter og dato 
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Aarhus Universitet den 13. marts 2012 

 

Claus Bjørn-Diderichsen  
Chefdirigent 

Thea Puggaard Frederiksen 
Formand 
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